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ফোফলয ভলিদ ধ্বিংদয ঁলি ফছয

লিটি যোিদেয ভ থথদওই লওছু লনু্দ ধদভেোন্োদ দোলফ 

িোনোদত শুরু ওদয থম ভুখর ম্রোট ফোফয বকফোন যোদভয 

এওটো ভলন্দয ধ্বিং ওদযন এফিং ধিংোফদদলয উয ততযী 

ওদযন ফোফলয ভলিদ। এই দোলফদও লবলি ওদয োম্রোিযফোদী 

লি লিটি তোদদয ‚বোক ওদয োন ওযো‛-য নীলতদও আয আয 

থিোড়দোয ওদয। ‘লনু্দ-যোষ্ট্র’ ততযী ওযোয রক্ষ্য লনদ ১৯২৫ োদর ততযী র 

লনু্দ পযোলস্ট দর যোষ্ট্রী স্বম দফও ঙ্ঘ (RSS)। যফতীওোদর লিতী 

লফশ্বমুদেয ভ RSS-এয যঙ্ঘিোরও এভ.এ.থকোরোরওোয লনদিয 

অনুকোভীদদয ফদরন থম লটরোয িোভেোনীদত ‚থদ থথদও থলভটিও িোলতয 

িনকণদও দূয ওযোয‛ থম ন্থো অফরেন ওদযদছ থই ন্থোই থমন তোযো 

অনুযণ ওদয। তোদদয এই লনু্দ-যোষ্ট্র স্থদনয প্রওদেয এওটো অিং লোদফ 

ফোফলয ভলিদ থও লখদয অোলি তঔন থথদওই এওটো নতুন ভোত্রো ো। 

ধদভেয লবলিদত থদবোক ওযোয লনরেজ্জ লেোদি থল মেি ওিংদরেস আয 

ভুলরভ রীক উবদই ১৯৪৭ োদর লরদভোয থদো ২৫০ ফছদযয 

লনদফলও োদনয অফোন খদট। থই োদথ ফোফলয ভলিদদও লখদয 

ভযো আফোয শুরু  ১৯৪৯ োদরয ২২-এ লিদেদযয ভোঝযোত থথদও। দুই 

ম্প্রদোদয ভদধয অোলিয ফোতোফযণ ততযী ওযোয িনয থই যোদত ৫০-৬০ 

িন থরোও ফোফলয ভলিদদয োঁলির টদও লবতদয প্রদফ ওদয, এফিং ূফে-

লযওেনো ভোলপও ভলিদ িেদযয ভদধয বকফোন যোদভয এওটো ভূলতে  স্থোন 

ওদয। এয য থথদওই ফোফলয ভলিদদও বকফোন যোদভয িন্বূলভ লোদফ দোলফ 

ওযো শুরু । উব ক্ষ্ই ঐ িলভয উয অলধওোদযয দোলফদত আইলন রড়োই 

শুরু ওদয। এই ফযোোদয এওোলধওফোয ঐলতোলও অনুন্ধোদনয ফযফস্থো ওযো 

দর থওোদনোবোদফই লনু্দ-পযোলস্ট দরগুদরো থম দোলফ িোনোলির তোয 

তযতো প্রভোলণত লন। ো-ফোদনো ভোভরোয লফতলওে ত যোদয য উব 

দক্ষ্য এই িংখোত আয ফৃলে ো। অনযলদদও, লফদদী অনুদোদন লযুষ্ট 

দ লফশ্ব লনু্দ লযলদদয (VHP) লিফৃলে দত থোদও আয োদথ োদথ 

তোযো উচ্চফদণেয লনু্দদদয ভথেন থদত থোদও। ১৯৮৪ োদরয োধোযণ 

লনফেোিদন  BJP থমঔোদন ভোত্র ২-থটো আন রোব ওদযলছর থঔোদন ফোফলয 

ভলিদদয লফতলওে ত স্থোদন ‘যোভ-ভলন্দয’ স্থোদনয লফলদও থওন্দ্র ওদয োঁি 

ফছয দযয োধোযণ লনফেোিদন BJP থভোট ৮৫-টো আন রোব ওদয। এয দয 

BJP থনতো রোরওৃষ্ণ আিফোনী ১৯৯০ োদরয ১৬-ই িুন থথদও োযো 

থদফযোী থম যথমোত্রোয আদোিন ওদযলছর তো রক্ষ্ রক্ষ্ িনকণদও 

প্রবোলফত ওদয। এই যথ-মোত্রোয ভদ প্রওোয িন-ভোদফদ আিফোনী 

প্রতযক্ষ্ হুঙ্কোয লদদ িরলছদরন থম ঐ িলভদত যোভ ভলন্দয ততযী ওযো থথদও 

থওোন লিই তোদদয লফযত ওযদত োযদফ নো। প্রওোয প্রদযোিনোভূরও 

ফিৃতো িনকণদও উস্কোদত থওৌর লোদফ ফোফলয ভলিদ থবদঙ্গ যোভভলন্দয 

ততযীয প্রলিোয নোভ থদো দলছর ‘ওযদফো’। 

১৯৯১ োদর এওটো অথেননলতও ভন্দোয মু্মঔীন দ থঔোন থথদও উেোদযয 

িনয বোযত যওোয ইন্টোযনযোনোর ভোলনটোলয পোন্ড (IMF)-এয ওোছ থথদও 

অথেননলতও োোময িো। ওিংদরেস থদদ ক্ষ্ভতো আদ এফিং লনফেোিদনয 

থক্ষ্দত্র BJP প্রধোন লফদযোধী দদর লযণত র। নযলভো যো প্রধোনভন্ত্রী দরন 

এফিং ভনদভোন লিং লনমুি দরন অথেভন্ত্রী লোদফ। লফশ্ব এওদিটিো ঁুলিয 

িোলদোভত ভনদভোন লিং োদথ োদথই বোযদতয ফোিোযদও লফদদী 

লফলনদোদকয িদনয উনু্ি ওদয থদো শুরু ওযদরন। বোযতী কণভোধযদভয 

ওোদছ এয থোোলও নোভ ‘অথেননলতও িংস্কোয’। মোইদোও, এয োদথই শুরু 

দ থকর নো-লনদফলও থোলদণয এও নতুন মুক। নো-উলনদফদয 

োদওযো এফিং তোদদয স্থোনী োও লোদফ বোযতী ফৃৎ ঁুলিলতযো 

এযভ এওটো ভদ ‘যোভ’-থও লফল ফোলনদ থভনতী থেণীয িনকদণয ঐদওয 

লিড় ধযোদনোয ুদমোকদও এদওফোদযই োতছোড়ো ওযদত িোনলন। RSS, VHP-

থও অথেননলতও োোময প্রদোনই শুধু ন, ফোফলয ভলিদ ধ্বিংদও ুলনলিত 

ওযদত তোযো ওিংদরেস যওোযদও মদথষ্ট প্রবোলফত ওদযলছর মোদত এয 

লফরুদে প্রোলনও লদও থথদও থওোন ওড়ো দদক্ষ্ নো থনো । 

থকোদন্দো দপ্তদযয ওর প্রওোয লযদোটে  আয উিযপ্রদদদ ওরযোণ লিং-এয 

যওোযদও প্রতযোোয ওদয থনোয এওোলধও উদদ দে প্রধোনভন্ত্রী 

নযলভো যো নীযফতোয যোস্তোই অনুযণ ওদযলছদরন। এই ওর খটনোয িোযো 

প্রবোলফত দ আয তোয োদথ প্রোলনও স্তদয উদোীনতো থদদঔ ‘ওযদফো’-

য িনয রক্ষ্ রক্ষ্ ‘ওযদফও’ িনকণ ‚ি শ্রী যোভ‛, ‚বোযত ভোতো লও ি‛ 

ইতযোলদ থলোকোন লদদত লদদত অদমোধযো িভো দত শুরু ওদয। অফদদল, 

১৯৯২ োদরয ৬-ই লিদেয ুলর প্রোদনয থিোদঔয োভদন, BJP 

থনতৃদেয থিোদঔয োভদন রক্ষ্ রক্ষ্ ‘ওযদফও’ ভলিদ িেদয প্রদফ ওদয 

এফিং ৫০০ ফছয ুযোদনো ফোফলয ভলিদদও থবদঙ্গ গঁুলড়দ থদ। এই খটনো 

আভোদদয ধভেলনযদক্ষ্ িংলফধোদনয অোযতোদওই আয প্রওট ওদযলছর। 

এছোড়ো, এই খটনো লছর স্বোধীনতো যফতী ভওোদর কণতদন্ত্রয উদয োনো 

দলক্ষ্নন্থী লনু্দ পযোলস্ট লিয ফদিদ ফড় আখোত। মোইদোও, এয োদথ 

ওিংদরেস যওোদযয বূলভওোদও গুরুদেয োদথ মেোদরোিনো ওযো উলিত, 

লফদলত ফৃৎ ঁুলিলতদদয স্বোথেযক্ষ্োয ঔোলতদয িোরু ওযো অথেননলতও 

িংস্কোদযয আদরোদও। ফতে ভোন ভদ আভযো ুনযো লনু্দ পযোলস্ট লিয 

উত্থোনদও থদঔদত োলি। দলরত-ভুলরভ-আলদফোীদদয উয আিভণ, 

লফভুদ্রোওযণ আয GST-য ভত িনলফদযোধী অথেননলতও ওভেূিী প্রণন ইতযোলদ 

তোয প্রভোণ। োম্রোিযফোদ আয ধভী থভৌরফোদদয ভদধয থম এওটো আতঁোত 

ফতে ভোন তোয আয প্রভোণ থভদর এঔোন থথদও। এই ফছদযয ৬-ই লিদেয 

ফোফলয ভলিদ ধ্বিংদয খটনো ২৫ ফছয ূলতে দত ো থদদফ। আুন এই লদদন 

আভযো এই আঁতোদতয লফরুদে এওটো লিোরী আয ঐওযফে রড়োই কদড় 

থতোরোয থ রেসণ ওলয।
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বোযদত ফুদরট থেন – প্রদোিনটো ঠিও ওোদদয ?

২০১৭ োদরয ১৪-ই থদেেয বোযদতয প্রধোনভন্ত্রী 

নদযন্দ্র থভোদী এফিং তোঁয িোোনী দমোকী লদঞ্জো আদফ 

তোঁদদয ফহু-প্রলতলক্ষ্ত ভুেই-আহ্ থভদোফোদ োই লিি 

থযর (HSR) ওলযদিোয ফো গুিযোদটয আহ্ থভদোফোদদয 

ফুদরট থেন প্রওদেয লরোনযো ওদযন। বোযদতয স্বোধীনতোয ৭৫-তভ 

ফলেূলতে য লদদন অথেোৎ ২০২২ োদরয ১৫-ই আকস্ট প্রথভফোদযয িনয 

মোত্রো শুরু ওদয এই থেন প্রভোণ ওযদফ থম লফদশ্বয দযফোদয বোযত 

ওতফড় উজ্বর নক্ষ্ত্র। এটো দফ লন-ওোনদন এয ভদতো এওটো লদস্টভ 

থমঔোদন থোওদফ স্বিংলি থেন লনন্ত্রণ এফিং আরোদো লফদল থযরদথয 

ফযফস্থো। ৫০৮ লওলভ িুদড় প্রস্তোলফত এই থযরদথ থোওদফ ১২-টো থস্টন, 

মোয ভদধয ৮-টো থোওদফ গুিযোদট। বলফলযদত এই থযরথদও ুদন 

অফলধ লফসৃ্তত ওযো দত োদয। এই দথয অলধওোিংটোই থোওদফ ভোটিয 

উদয। থওফরভোত্র থোদন আয লবযোয-এয ভধযফতী অিংটো এই থ 

মোদফ ভোটিয নীদি ২১ লওলভ রেো এওটো ুড়দঙ্গয লবতয লদদ, মোয ভদধয 

আফোয ৭ লওলভ থোওদফ ভুদদ্রয তরো। লওন্তু প্রশ্ন র এদন ফুদরট থেন 

টো ঠিও ওোদদয দযওোয ? 

ীততো লনলন্ত্রত ফুদরট থেনগুদরো থছোটোয ওথো খন্টো ৩৫০ লওলভ 

থফদক, থমঔোদন এগুদরোয ওোমেওযী কলতদফক দফ খন্টো ৩২০ লওলভ। 

পদর এই দূযে োয দত মোত্রীদদয ২ খন্টোয লওছু থফী ভ রোকদফ। 

ফতে ভোদন, এই দথ ফদিদ দ্রুতকোভী থেন র দুযি এক্সদপ্র, মোয 

কলতদফক খন্টো ১৩০ লওলভ, এফিং থেনটো থওোথো নো থথদভ ৬ খন্টোয 

লওছু থফী ভ থন এই দূযে অলতিভ ওযদত। মলদ, ২০১৬-১৭ 

োদরই থেন রোইনিুযত োয খটনো ভৃতুয দদছ ১৯৩ িদনয, মো 

এও দদওয ভদধয ফদথদও থফী। কত এও দদওয লদদফ ১৩৯৪-

টো থেন দুখেটনো নলথবুি দদছ মোয ভদধয থদঔো লকদদছ থম ৫১% 

থক্ষ্দত্রই দুখেটনোয ওোযণ র থেন রোইনিুযত ো। HSR-এয ফযফস্থো 

ফোস্তফোলত ওযোয আদক িোোন, ফ্রোন্প, এফিং িীন ওদরই তোদদয 

লনদিদদয থযরফযফস্থোদও ২৫০ লওলভ প্রলত খন্টো ফো তোয থফী 

কলতদফদক উন্নীত ওযোয িনয এও দও ফো তোয থফী ভ লনদলছর। 

ুতযোিং, বোযদতয ফুদও এই ফুদরট থেন ফযফস্থো আদদৌ ওতটো লনযোদ 

তো লনদ মদথষ্ট প্রশ্ন আদছ। 

লিতীত, এই প্রওে আন্ন প্রিন্দও থেদর থদদফ এওটো লফযোট ঋদণয 

লদদও। এই প্রওদেয আনুভোলনও ঔযি ১.১ রক্ষ্ থওোটি টোওো (১৭ লফলরন 

US িরোয), মোয ভদধয ৮১% অথেোৎ ৮৮,০৮৭ থওোটি টোওোয (১৪ 

লফলরন US িরোয) ফযবোয িোোন  এওটো ৫০ ফছদযয ঋণদোদনয 

ভোধযদভ ফন ওযদফ। ফোলও ঔযি ফন ওযোয দোলে বোযদতয। এওটো 

লভথযো প্রিোয িোরোদনো দি থম ০.১% ুদদ িোোন থম ফযবোয ফন 

ওযদছ এফিং তোয োদথ ১৫ ফছদযয িনয থদনো স্থলকত যোঔোয ফযফস্থো প্রো 

‘লফনোভূরয’-এযই ভোন। থমটো ফরো দিনো থটো র িোোদনয লনদিয 

থদদ ুদদয োয প্রো শুনয। পদর এভনলও ০.১% ুদ িোোদনয 

ওোদছ মদথষ্ট রোবিনও। অদনও লফদলদেয ভদত ২০ ফছয ধদয থম 

টোওো থোধ ওযো দফ তোয লযভোণ প্রো ১.৫ রক্ষ্ থওোটি। এছোড়ো, 

িোোদনয ফুদরট থেদনয ঔযি থমঔোদন প্রলত লওলভ লোদফ ২৭.৪৪ 

লভলরন িরোয থঔোদন িীদনয HSR প্রমুলিয ঔযি প্রলত লওলভদত 

১৩.৫ থথদও ১৮.৬৬ লভলরন িরোয। অথেোৎ িোোদনয এই এওই 

প্রমুলি ১.৪৫ থথদও ২ গুন অফলধ থফী ফযফহুর। বোযদতয োদথ 

িোোদনয এই িুলি শুধু থম তোদদয থভদও থোওো অথেনীলতদও িোঙ্গো 

ওযোয িনয তো-ই ন, এয এওটো ফড় ওোযণ র বূ-থওৌরকত লফলদ 

িীদনয োদথ প্রলতদমোলকতো এলকদ থোওো। 

আহ্ থভদোফোদদয ইলন্ডোন ইন্পটিটিউট অফ্  থটওদনোরলিয এওটো 

লযদোটে  অনুমোী এই প্রওদেয ঔযি থতোরোয িনয প্রলতলদন ৪ থথদও ৫ 

োিোয টোওোয অিত এও রোঔ মোত্রীয প্রদোিন। ভুেই-আদভদোফোদ 

দুযি এক্সদপ্রদয প্রথভ থেণীয AC টলওদটয থথদও এঔোদন ঔযি দফ 

প্রো ১.৫ থথদও ২ গুন। এই অতযি ফযফহুর ফযফস্থো আদদৌ মোত্রীযো 

ওতটো ফযফোয ওযদফন থ লনদ প্রশ্ন থথদওই মো। এছোড়ো, এই 

প্রওে রূোদনয িনয থম িলভ অলধরেসণ ওযো দত িদরদছ তোয িনয 

উৎঔোত দফন ফহু িংঔযও িনকণ। 

থওফরভোত্র লওছু িংঔযও উচ্চ আম্পন্ন থদগুদরোদতই HSR প্রমুলি 

ফতে ভোন এফিং অদনও থদদই ফহু মেোদরোিনোয য এই ফযফস্থোদও 

ফোলতর ওযো দদছ। িোোদনয থটোলও আয োওো দযয ভদধয 

িংদমোক যক্ষ্োওোযী লফঔযোত লনওোনদন ফদিদ ফড় লে  ফোলণিয 

থওদন্দ্রয ভদধয লদদ মো। পদর তো িোোদনয ৫০% িনকদণয আতোয 

ভদধয, এফিং ফছদয প্রো ১৫০ লভলরদনয থফী মোত্রী ফন ওদয থোদও। 

দলক্ষ্ণ থওোলযোয লর-ফুোন HSR প্রো ৭০% িনকণদও লযদলফো 

থদ, অথি তোয দয লনদিয ওোমেওোযীতো প্রভোণ ওযদত এদও রড়োই 

িোরোদত দি। ফ্রোদন্পয যোলয-লরন HSR মদথষ্ট লযভোণ বতুে লও 

থদ থোদও। তোইদই আয তোইনোন এয ভদধয িংদমোক যক্ষ্োওোযী 

তোইোদনয ১৪ লফলরন িরোদযয HSR ১ লফলরন িরোদযয থফী 

ক্ষ্লতয য প্রো থদউলরো। ঔযিোোলতয িনয আদিে লন্টনো HSR 

প্রমুলি ফোলতর ওদযদছ, এফিং এয ফদদর লনদিয ুদযো থযরফযফস্থোয 

উন্নলত ওদয ভধয-কলতয থযরফযফস্থো িোরু ওযোয লেোি রেসণ ওদযদছ। 

বোযদতয থমঔোদন এঔন ওৃলল, স্বোস্থয এফিং লক্ষ্োয থক্ষ্দত্র লফযোট লযভোণ 

অথে ফয ওযো প্রদোিন থঔোদন এই প্রওে থওফরভোত্র ধনী আয কযীদফয 

ভদধয, য আয রেসোভোঞ্চদরয ভদধয লফদযভোন তফলভযদওই আয ফোলড়দ 

তুরদফ। দুবে োকযিনওবোদফ, থওফরভোত্র উচ্চ-থেণীয ভোনুলদদয লযদলফো 

প্রদোন ওযোয িনয যওোয ফযফহুর প্রওে রূোদনয লদদও ঝঁুওদছ, 

থমঔোদন লনদিয ৯০% মোত্রীয ওথো থবদফ বোযতী থযরফযফস্থোয আদর 

প্রদোিন নতুন থযরথ স্থোন এফিং মোত্রী-ুযক্ষ্োয ওথো ভোথো থযদঔ 

ুদযোদনো থযরথগুদরোয অফস্থোয উন্নলত। 

 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক আদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, ইুয – ৪, নদবেয ২০১৭ 

লফভুদ্রোওযণ  - রক্ষ্য লযফতে দনয এও ফছয 
(োেদওয ভতোভত – সু্ফলরদঙ্গয ফতে ভোন ইুযয িনয আভোদদয ফনু্ধ অদদলয থরঔো)

‚ভ্রষ্টোিোদযয ভিোটোই র এটো ঔুফ ুন্দযবোদফ ওোি 
ওদয‛। এই উলিটো ঔুফ এওটো িষ্ট ফিফয নো দর 
আধুলনও ভওোদর ভ্রষ্টোিোদযয এওটো িষ্ট লিত্র এই 
উলিটো থথদও োো মো। আিওোরওোয লদদন 

ভ্রষ্টোিোদযয অথে র থওোন এওটো লযদলফো অথফো োোময অথফো 
থওোন দ্রফয োোয িনয লওছু থদোয ফযফস্থো ওযো, থমটো নো লদদর 
অবীষ্ট ফস্তু োোয থওোন ম্ভোফনো থোদওনো। আধুলনও ভ্রষ্টোিোয ফরদত 
আলভ ভূরত থগুদরোই থফোঝোলি থমগুদরোদত ভ্রষ্টোিোয থও ওযদফ ফো 
থই ভ্রষ্টোিোদযয ভোধযদভ থও উওৃত দফ থটো আভযো ছন্দ ওদয 
লনই। ভ্রষ্টোিোদযয ুদযোদনো রূগুদরোদত আভযো থটো ছন্দ ওদয লনদত 
োযতোভ নো। 

ফতে ভোন যওোয এও ফছয আদক এওটো ধ্বিংোত্মও লেোি থন, মোয 
ভোধযদভ উঁিু-অদঙ্কয থনোটগুদরোদও ফোিোয থথদও লযদ থনোয ফযফস্থো 
ওযো । প্রোথলভওবোদফ এয রক্ষ্য লছর ভ্রষ্টোিোয ভোযপৎ িংকৃীত ওর 
ওোদরো টোওোদও এও িোকো থফয ওদয লনদ আো এফিং িোর থনোট দূয 
ওযো। এঔনওোয ভদতো ফযিং আভযো এই প্রথভ লফফৃলতয আদরোদওই লফিোয 
ওলয। ওোদরো টোওো দূযীওযদণয িনয লফভুদ্রোওযণ র এওটো লফশ্বিনীন 
প্রলিো। লওন্তু এঔোদন ফদথদও ফড় প্রশ্নটো র থম লফভুদ্রোওযণ লও 
লতযই ‘ভ্রষ্টোিোয’-থও দূয ওযদত োযদফ থমটো র ওর ওোদরো টোওোয 
ভূর। ভ্রষ্টোিোয ওঔন থনোদটয ভদধয থোদওনো, ভ্রষ্টোিোয থোদও এই ফযফস্থো 
থমবোদফ ওোি ওযদছ তোয এওটো অিং লোদফ। লফভুদ্রোওযদণয ভোধযদভ 
থইওর ফযলিই োলস্ত থদদছন মোঁযো লনদিদদয োদত থোওো নকদ 
টোওো ফোলড়খয, লফদদী ফযোঙ্ক অযোওোউন্ট, থোনো ইতযোলদদত লফলনদোক 
ওযদত োদযনলন। RBI-এয োম্প্রলতও এওটো লযদোদটে  ফরো দদছ 
৯৯%-এয থফী নকদ টোওো আফোয ফযোদঙ্কই লপদয এদদছ। ুতযোিং 
ওোদরো টোওোয থম তে প্রিোয ওযো দলছর তো থম নফেফ বুর তো এঔন 
প্রভোলণত। 

লফভুদ্রোওযদণয ক্ষ্ত মোঁযো ফন ওদযলছদরন তোঁযো আভোদদয ভত ‚থ 
টিএভ ওদযো‛-য িনকণ ন, তোঁযো দরন অিংকঠিত থক্ষ্দত্রয উয 
লনবে যীর রক্ষ্ রক্ষ্ োধোযণ িনকণ। লযিংঔযোদনয থিোঔ লদদ থদঔদর 
এয লফোরেটো আন্দোি ওযো মোদফ। বোযদতয থভোট থভনতী িনকদণয 
িংঔযো ৪৮.৭ থওোটি, মোয ভদধয ৯৪%-ই অিংকঠিত থক্ষ্দত্রয োদথ মুি 
এফিং বীলণবোদফ নকদ টোওোয উয লনবে যীর। এদদয ভদধয আদছন 
ওৃললদক্ষ্ত্র, লনভেোণওোদিয োদথ মুি িনকণ, লদে লনমুি ভিুয, ঔোদয 
লফদিতো এফিং অনযোনয থক্ষ্দত্র লনমুি থভনতী িনকণ। এদদয 
অলধওোিংদযই ফযোঙ্ক অযোওোউন্ট থনই। ুতযোিং, এই লফোর লযভোণ 
িনিংঔযো (US আয যোলোয লম্মলরলত িনিংঔযো ৪৬৭ লভলরন মো 
আভোদদয অিংকঠিত থক্ষ্দত্র লনমুি থভোট থভনতী িনকদণয িংঔযোয 
ওোছোওোলছ) মোযো অথেননলতও লদও থথদও অনযোনয উন্নত থদদয তুরনো 
অনুন্নত, তোদদয এও ধোক্কো এদওফোদয থঔোঁড়ো ওদয থদো র ‚ওোদরো 
টোওো দূয ওযো‛-য এওটো বোফ প্রদিষ্টোয ভোধযদভ। 

এফোয অনয এও লফফৃলতয দৃলষ্টদওোণ থথদও থদঔো মোও। এই লফভুদ্রোওযদণয 
ভোধযদভ এওলদদও থমভন ওদযয আতোয ভদধয আয অদনওদও 
আনোয থিষ্টো ওযো দদছ থযভই এওটো নকদলফীন অথেনীলতদও িোরু 
ওযোয থিষ্টো ওযো দদছ। ২০১৭ োদরয িুরোই ভো অফলধ বোযদতয 
প্রতযক্ষ্ ওদযয আতোয ভদধয আদছ ৬.২৬ থওোটি িনকণ প্রলত 
এলন্টটিদত। লফভুদ্রোওযদণয দরুণ ফদথদও ঙ্কদট ড়ো থমভস্ত 
িনকদণয ওথো আদক ফরো দদছ তোদদয অলধওোিংই লনলিতবোদফ 
এদদয ভদধয দড়ননো। এছোড়ো, কতফছদযয তুরনো এই ফছদয 
আওয প্রদোন ২৪% ফৃলে থদদছ ফদর যওোযী তযদপ থম দোলফ ওযো 
দি তো থম এদওফোদযই বুর লফদেলদণ বযো তো আয িষ্ট দি 
মঔন থদঔো মোদি থম ওয-আতোয ীভো এদওফোদযই থওোন 
লযফতে ন লন ফরদরই িদর। থল মেি বোযতদও নকদলফীন 
অথেনীলতদত রূোিলযত ওযো দি এযভ থম লফফৃলত থদো দদছ 
তোয থওোন ওোযণ  মুলি ঔঁুদি োো মোনো। বোযদতয ভত এওটো 
থদদ, অলধওোিং িনকদণয ওোদছ তদনলন্দন প্রদোিনী দ্রফযোভরেসী 
থওনোয িনয অনরোইন ফযফস্থো এঔন থোঁছোলন আয প্রিলরত ন। 
এইভস্ত থওনোদফিো নকদ অদথেয লফলনভদই দ থোদও। এই 
লিিোবোফনো ফোস্তফোলত ওযোয িনয ২০১৬ োদরয লিদেয ভো অফলধ 
ভোত্র ১.৭ লভলরন POS (দন্ট অফ্  থর) স্থোন ওযো দলছর মোয 
ভোধযদভ এই লফোর িনকদণয লফযোট লযভোণ থওনোদফিোদও োভরোদনো 
থওোদনোবোদফই ম্ভফ লছরনো। পদর থওনোদফিো ওদভ মোো যফতী ছ 
ভো মোফৎ ভস্ত অথেনীলত এওটো ধোক্কো ঔো মো এঔন ুদযোুলয োভদর 
েো মোলন। এভনলও লফভুদ্রোওযদণয এও ফছয দয ৯৫% থওনোদফিো 
নকদ অথে আয থিওফুদওয ভোধযদভই ম্পন্ন দ থোদও। 

িনকণদও লফভুদ্রোওযদণয দক্ষ্ আনোয িনয থম লতনঔোনো লফফৃলত 
লযদফন ওযো দলছর তোয ফওটোই ফযথে দদছ। পদর থমভস্ত 
যোিননলতও থনতৃে এফিং আভরোযো লফভুদ্রোওযদণয ুপর লনদ ফুও 
ফোিোলিদরন তোঁদদয প্রদোিন আদছ ুদযো লফলটো এওফোয কবীযবোদফ 
বোফনোলিিো ওযোয। থমভনটো শুরুদত আলভ ফদরলছরোভ থম ওোয 
অতযোিোদযয লওোয আভযো ফ থটো আভযো লনদিযোই ঠিও ওদয লদই, 
আয এই ঠিও ওদয থদোয ভোধযভটো তোযো ঠিও ওদয থদ ফো আভযো 
ঠিও ওদয লনই লনফেোিদনয ভোধযদভ। লফভুদ্রোওযদণয লেোি থনোয 
ভটো বুদর থকদর িরদফ নো। মঔন বোযদতয ফড় যোিযগুদরোয ভদধয 
এওটো থবোটোবুটি দত িদরদছ তোয ঠিও লতন ভো আদক এই 
লফভুদ্রোওযদণয লেোি রেসণ ওযো দলছর, এফিং এ থথদও এই লেোদিয 
ম্ভোফয ওোযণটো আঁি ওযো থমদতই োদয। বোযদতয দুদটো ফৃৎ 
যোিননলতও দর থমঔোদন ওদেোদযট অনুদোদন লযুষ্ট থঔোদন অনযোনয 
আঞ্চলরও দরগুদরো ফযলিলবলিও নকদ আলথেও অনুদোন আয লনদিদদয 
অনুদোদনয ভোধযদভই িদর। ুতযোিং, ফোস্তদফ এযভটো ফরো থমদতই োদয 
থম ওোদরো টোওোয এওটো থম অিং আঞ্চলরও দরগুদরোয ওোদছ 
থোঁছোদতো লফভুদ্রোওযদণয ভোধযদভ থটো ফন্ধ ওদয িোতী দরগুদরোয 
প্রবোফ ফৃলে ওযো র। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক আদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, ইুয – ৪, নদবেয ২০১৭ 

যোলোন লফপ্লদফয যফতী ভদ লক্ষ্োফযফস্থো -  এওটো লফপ্লফী ভোদিয লক্ষ্ো

স্বোক্ষ্যতো এফিং লক্ষ্োফযফস্থোয তফপ্ললফও লযফতে দনয থম 
উদোযণটো ফদথদও থফী অনুদপ্রযণো থদ থটো র 
১৯১৭ োদরয যোলোন লফপ্লফ। এই লফপ্লফ শুধু থম সু্কর 
ফযফস্থোয আভূর লযফতে ন এদনলছর তোই ন লক্ষ্ো েদন্ধ 

িনকদণয ধোযণো এফিং েোন আয বোলোয ম্পদওে য অদনও লযফতে ন 
ওদযলছর। এওটো ভোি থমঔোদন িনোধোযণ কণতোলন্ত্রও েলতদত 
লেোি লনদত োদয এফিং লনদিদদয স্বোদথে ভোিদও োলিদ লনদত 
োদয থযভ এওটো ভোদি লক্ষ্োফযফস্থো ঠিও লওযওভ ত তোয দুদে োি 
ফ উদোযণ োো লকদলছর যোলোন লফপ্লদফয প্রথভলদদওয 
ফছযগুদরোদত। 

লতন থথদও থলোদরো ফছয ফ মেি ওর লশুদদয িনয 
লক্ষ্োফযফস্থোদও লফনোভূরয আয লফশ্বিনীন ওদয থতোরো লছর ফোধযতোভূরও, 
এফিং লফপ্লদফয প্রথভ দুই ফছদযয ভদধযই সু্কদরয িংঔযো লিগুণ দলছর। 
লরঙ্গনফলদভযয লফরুদে রড়োই িোরোদনোয ন্থো লোদফ থছদর-থভদয 
এওোদথ লক্ষ্োরেসদণয ফযফস্থো এদওফোদয দঙ্গ দঙ্গই ফোস্তফোলত ওযো 
দলছর। ড়োদোনো ফো অনযোনয ফযোোদয অক্ষ্ভ ছোত্রছোত্রীদদয িনয 
প্রথভফোদযয িনয সু্কর ততযী ওযো দলছর। ইউলনপোদি থরফোয সু্কদরয 
ভদধয ১৭ ফছয ফ মেি োধোযণ আয লরদটওলনও লক্ষ্োদও লফনোভূরয 
আয ফোধযতোভূরও ওযোয প্রলিো ১৯১৯ োদরয ভদধযই থল দলছর। 
নোযী-ভুলিয লফলদ োোময ওযোয িনয এওোলধও লপ্র-সু্কর িোরু ওযো 
দলছর। এছোড়ো, ততযী ওযো দলছর থভনতী িনকদণয িনয 
লফশ্বলফদযোর এফিং অনযোনয উচ্চলক্ষ্োয প্রলতষ্ঠোন, ১৭ ফছয ফ থথদও 
শুরু ওদয ফযলি  ভলরোদদয িনয থবোদওোনোর থেলনিং ফযফস্থোয 
লফস্তোয ওযো দলছর, এফিং প্রোপ্তফস্কদদয িনয কণলক্ষ্োয এওটো ফযফস্থো 
িোরু ওযো দলছর। 

কণ-স্বোক্ষ্যতোয লফওো খটোদনোয লফলটোদও লফপ্লদফয োপদরযয ভতই 
গুরুদেয থিোদঔ থদঔো দলছর। যোষ্ট্র ফুঝদত থদযলছর থম লনদিদদয 
স্বোদথে ভোিদও িোরনো ওযদত োযদফ এভন নতুন প্রিদন্য ওোদছ এফিং 
খদযোো ওোদিয ৃঙ্খর থথদও নোযীদদয ভুি ওযোয উো লোদফ 
লক্ষ্োদও লফনোভূরয আয ফোধযতোভূরও ওদয থতোরোটো বীলণ প্রদোিনী। 
থ ওোযদণ এই লপ্র-সু্কর ফযফস্থো এফিং লফশ্বিনীন লক্ষ্োফযফস্থো কদড় 
থতোরোয প্রদিষ্টো ওযো দলছর। এই লপ্র-সু্করগুদরোয ভদধয লক্ষ্ও-
ললক্ষ্ওোযো লক্ষ্োদোদনয উো লনদ, লফদলত ‚ভুিবোদফ ফড় দ 
েো‛-য লফল লনদ লফস্তয যীক্ষ্ো-লনযীক্ষ্ো ওযদতন। ওোযণ তোঁযো ভদন 
ওযদতন োভোলিও িীফদনয তফপ্ললফও লযফতে দনয এওটো অিং লোদফ 
থেণীওদক্ষ্য লবতদয ড়ুোদদয স্বোধীনতো এওটো গুরুেূণে অঙ্গ। 
লশুদদয লনিস্ব দক্ষ্তোয স্বোধীন লফওোদও ফুদঝ েোয ফযোোদয 
ভোিতোলন্ত্রও লক্ষ্োফযফস্থো মদথষ্ট ওোমেওযী লছর। স্বোধীন লিিোবোফনোয 
লফওো, লফলবন্ন ৃলষ্টীর উদদযোক, এফিং োভোলিও অনুবূলত এওটো নতুন 
িীফন কদড় থতোরোয থক্ষ্দত্র অতযি গুরুেূণে বূলভওো োরন ওদযলছর। 

এওই ভদ প্রোযলম্ভও যীক্ষ্োয ফোধো তুদর লদদ লফশ্বলফদযোরগুদরোদও 
লক্ষ্োরেসদণয িনয েলভওদদয ওোদছ উনু্ি ওদয থদো দলছর। 
লক্ষ্ো লছর লফনোভূরয, ওরোলে লছর োধোযদণয িনয উনু্ি, এফিং 

রেসন্থোকোদযয িংঔযো লফোর লযভোদণ ফোলড়দ থতোরো দলছর। এওটো 
ভোি থমঔোদন িনোধোযণ লনদিদদয িীফন আয ভোি ম্পদওে  
কণতোলন্ত্রওবোদফ লেোি রেসণ ওযদত োযলছর থঔোদন লক্ষ্োয এওটো 
অতযোিমে লঔদদ িনোধোযদনয ভদধয থদঔো লকদলছর। এওিন 
আদভলযওোন োিংফোলদও অযোন্নো-রুই স্ট্রিং ফরদছন – ‚থেণীওদক্ষ্য প্রিন্ড 
েোন্ডো দে এওটো লফলদ লক্ষ্োরোদবয িনয িদড়ো দদছন োিোয 
িন। ড়োদনোয ভ ফযদপয ভত েোন্ডো ধোতফ মন্ত্রোলত ছঁুদ ফণেনো 
লদদত লদদত লফেোদনয প্রদপযদদয োত েোন্ডো অোড় দ দড়দছ।‛ 

এওটো মূ্পণে নতুন লক্ষ্োফযফস্থো ফোস্তলফওবোদফ কদড় থতোরো দলছর, 
থমঔোদন প্রোিীন লক্ষ্োেলতদও ছঁুদড় থপদর থদো দলছর। 
লনতযনতুন উো অফরেন ওদয লক্ষ্োদোনদও ফোস্তফোলত ওযো দলছর 
থমঔোদন লনিস্ব লিোওভে, ওদরয োদথ ওোি ওযো, আয ছদন্দয 
উয থিোড় থদো ত, এফিং থমঔোদন ছোত্রছোত্রীদদযদদ ূফে অলবেতো, 
েোন, আয ফোস্তফ ৃলথফীয োদথ তোদদয িংদমোকটো মোিোই ওদয 
থনো ত। এওিন োিংফোলদও উইলরোভ থিেোযলরন ফরদছন – 
‚থমঔোদন এই ফযফস্থো ওোিওভে িরদছ থযভ এওটো সু্কর লযদেদন 
এদ আলভ থদঔদত থরোভ লফলবন্ন থেণীওদক্ষ্ ড়ুোযো লফলবন্ন ওোদি 
ফযস্ত। থওউ ড়ো ফযস্ত, থওউ থরঔো ফযস্ত, থওউ ফীিকলণদতয অঙ্ক 
ওলদছ, আফোয থওউ ফযস্ত থভৌলরও যোন লনদ। ওঔন ওদক্ষ্ লক্ষ্ও 
ফো ললক্ষ্ওো আদছন, আফোয ওঔন থনই, লওন্তু ছোত্রছোত্রীদদয ভস্ত 
যঞ্জোভ দভত থঔোদন স্বোধীনবোদফ থছদড় থদো দদছ। লক্ষ্ও 
ললক্ষ্ওোদদয বূলভওো লওছুটো উদদ থদোয, তোঁদদয ওোদছ োোময 
িোো দর তোঁযো োোময ওযদছন। ড়োদোনোয ফদদর ছোত্রছোত্রীযো কে 
ফো থঔরো ভদি থোওদর তোঁযো থটো লনদ লওছু আলি ওযদছন নো। 
এওটো লনলদে ষ্ট লদদন এওিন থওোন লফলটো ফো লফলগুদরো লনদ ওোি 
ওযদফ থ ফযোোদয প্রদতযও ছোত্র ফো ছোত্রী স্বোধীনবোদফ লফল লনফেোিন 
ওযদত োদয।‛ 

যোলোন লক্ষ্ো দপ্তদযয প্রধোন অযোনোটলর রুনোিোযলস্কয এওটো ফিফয 
থথদওই যোলোয তফপ্ললফও লক্ষ্োফযফস্থোয অিলনেলত দেনটো িষ্ট দ 
মো। লতলন ফরদছন – ‚মঔনই এওিন লক্ষ্োথী লনদিয ওথো লিিো 
ওযদত শুরু ওদয তঔনই থ লনদিয প্রদোিনভত এওটো লফলদ 
েোনরোব ওযদত োদয। আয মলদ থ লনদিয িনয লিিো ওযদতই নো 
থদঔ তোদর মতই থ অগুলি থমোকপর ঠিওবোদফ থফয ওরুও আয 
মতই থ অগুলি ফোনোন ঠিও লরঔুও, ঔুফ এওটো উওোয তোদত তোয 
দফনো।‛ আিদও যোলোন লফপ্লদফয ১০০-তভ ফলেূলতে য ভদ 
বোযদতয ফতে ভোন লক্ষ্োফযফস্থো ইিোওৃতবোদফ লক্ষ্ো তফলভয ৃলষ্ট ওদয 
িদরদছ, এফিং েোনদও দণয, প্রলতদমোলকতোদও দৃঢ় লনদভ, প্রমুলিকত 
োযদীতোদও ফোঞ্ছনী গুদণ, আয লক্ষ্োয থফযওোযীওযণদও এয 
োিংকোেলনও আদদে লযণত ওদয থপদরদছ। এযভ এওটো ভুহুদতে  আভযো 
লও লতযই থই লক্ষ্োফযফস্থোয ওথো লিিো ওযোয স্বোধীনতো োলযদ 
থপদরলছ মো ভোনুদলয দক্ষ্তো আয ৃিনীরতোদও লনন্ত্রণভুি ওযদফ 
এফিং ‚প্রদতযদওয ভুি লফওোদও‛ ‚ওদরয ভুি লফওোদয ূফেতে ‛ 
লোদফ প্রোধোনয থদদফ। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক আদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, ইুয – ৪, নদবেয ২০১৭ 

প্রলতযক্ষ্ো ফযফস্থোয থফযওোযীওযণ

আওলেণী প্রলতযক্ষ্ো থক্ষ্দত্র ধীদয ধীদয থফযওোযী 
অলধরেসদণয ুদমোক ওদয থদোয এওটো অলফযোভ 
প্রদিষ্টো ভদয োদথ োদথ দ এদদছ। লফকত লওছু 
ফছদয এই প্রফণতো আয ফৃলে থদদছ। এয পর 

বোফ। ওোযণ শুধু থম এদত বোযদতয থওৌরকত স্বোেোনদও 
লফিে ন থদো দত োদয তোই ন, এইধযদণয ফযফস্থো লওছু লিদও 
তোদদয ফদ উদদয লনদ বোযদতয লফদদ নীলতদও প্রবোলফত ওযোয 
ফযোোদয োোময ওযদত োদয। 

প্রলতযক্ষ্ো ফযফস্থো থফযওোযী ঁুলিয রলিয দক্ষ্ থমফ মুলি থদঔোদনো 
দি তোয ভদধয এওটো র এই দদক্ষ্দয ভোধযদভ বোযত প্রলতযক্ষ্ো 
লফলদ এওদভ নতুন প্রমুলিয স্বোদ োদফ। এই মুলিয থধোঁওোফোলিটো 
২০১৭ োদরয ৩-যো আকদস্টয US-ইলন্ডো লফস দন ওোউলন্পদরয এওটো 
লিঠিদত ুন্দযবোদফ ফলণেত আদছ। এই ওোউলন্পর  US-এয ৪০০-টো 
িংস্থোয প্রলতলনলধে ওদয। এই ওোউলন্পর বোযদতয প্রলতযক্ষ্ো ভন্ত্রওদও 
লিঠিদত িোলনদদছ থম প্রমুলিয উয তোদদয ভোলরওোনোয থম অলধওোয 
তো থছদড় থদোয ফযোোদয US-এয িংস্থোগুদরো ইিুও ন। 

োম্প্রলতও অতীদত NDA যওোয ফ্রোদন্পয ভূর মন্ত্রোলত প্রস্তুতওোযও 
(OEM) দোল্ট-এয োদথ যোপোদর িুলি ম্পন্ন ওদযদছ। লনু্দস্থোন 
এোদযোনটিক  লরলভদটি (HAL)-থও ফোদ লদদ তোযো কোঁটছড়ো ফোঁধোয 
িনয থফদছ লনদদছ এওভোত্র থফযওোযী প্রলতদমোকী লযরোদদন্পয অলনর 
ধীরুবোই আেোনী গ্রু (ADAG)-থও। ১২৬-টো যোপোদর থিট-এয 
িনয এই অিংীদোলযদেয লযওেনো ই দলছর ভনদভোন লিং 
যওোদযয আভদরই। দোল্ট-এয CEO িোলনদলছদরন তোঁয িংস্থো 
ADAG-এয োদথ িুলিফে দদছ ওোযণ তোঁদদয িোনোদনো দলছর 
থম – ‚HAL-এয োদথ িুলিয থওোন ুদমোক থনই। আভযো 
লযরোদদন্পয োদথ ওথো ফলর এফিং তোযো বোযদত উমুি ফযফস্থো ততযী 
ওদয থদোয ফযোোদয ঔুফই উৎোী লছর। তোদদয এওটো বোদরো েযোও 
থযওিে  আদছ, আয অথেননলতও োভথেয তোদদয ফতে ভোন‛। ুইলি 
িংস্থো োফ লরেসদন-এয ফযোোয এওইযওভ মোযো আদোনী থকোষ্ঠীয োদথ 
িুলিফে দদছ। ADAG অথফো আদোনী থকোষ্ঠী, ওোদযোযই এই 
প্রলতযক্ষ্ো থক্ষ্দত্র কদফলণো ফো উৎোদদনয ফযোোদয থওোন অতীত 
অলবেতো থনই। তোই ‚েযোও থযওিে ‛-এয মুলিটোদও এদওফোদযই ভুঔ 
থুফদড় ড়দত । বোদরোভত ‚অথেননলতও োভথেয‛-এয লভথযোটো 
এদওফোদয প্রওোলত দ দড় মঔন আভযো এই দুদটো িংস্থোয অনোদোী 
ঋদণয লযভোণ থদলঔ। ADAG-য ঋণ থমঔোদন ১২৫০ লফলরন টোওো, 
থঔোদন আদোনী থকোষ্ঠীয ঋণ ৯৬০ লফলরন টোওো। এইভস্ত তথয 
দে দোল্ট আয োফ লরেসদন-এয ভত িংস্থো মঔন এদদয উমুি 
ভদন ওদযদছ তঔন এভনটো ফুদঝ লনদতই  থম বোযত যওোদযয 
দফেোচ্চ স্তয থথদওই তোদর তোদদয ুোলয ওযো দদছ। 

লিদপন্প থপ্রোলওউযদভন্ট প্রললিয ২০১৩-থত িংদমোিদনয িনয থম 
লফদলে ওলভটি কেন ওযো দলছর তোদদয ২০১৫ োদরয িুরোই 
ভোদয লযদোদটে  িষ্টই উদদ থদো দদছ মোদত লফলবন্ন োব লরও 
থক্টয এফিং প্রলতযক্ষ্ো ভন্ত্রও থফযওোযী থঔদরোোড়দদয োদথ োদত 
োত লভলরদ িদর। এভনলও বোযদতয থফযওোযী থক্ষ্ত্রদও লফলবন্ন 

যওোযী ুদমোকুলফধো থমভন DRDO রযোব , গুণভোন যীক্ষ্োয ুলফধো 
ইতযোলদ প্রদোন ওযোয উদদ থদো দলছর। যওোয এওটো নীলত 
প্রণদনয প্রদিষ্টো িোলরদ মোদি মোদত ওদয এওলদদও োব লরও 
থক্টদযয োদথ োত লভলরদ থফযওোযী িংস্থো োভলযও থক্ষ্দত্র প্রদফ 
ওযদফ আয অনযলদদও লফদদী OEM-গুদরো তোদদয প্রমুলিয উয 
থথদও ভোলরওোনোয অলধওোয ছোড়োয ফযোোদয ঔুফ এওটো ইিো প্রওো 
ওযদফ নো, এটো লওবোদফ থদদয থওৌরকত স্বোেোনদও ফোলড়দ 
তুরদফ ? 

বোযত আথে ভুবোে লরলভদটি (BEML)- লফলবন্ন োফলরও অযোদট-
এয ‚থওৌরকত লফরলিওযণ‛-এয প্রলিোয কলত ফৃলে ওযোয িনয ২০১৭ 
োদরয ১৬-ই আকস্ট ইউলনন ওযোলফদনদট নতুন ফযফস্থো অনুদভোলদত 
। BEML-এয এওটো লফযোট অিংদও লফলি ওদয থদো দফ এফিং 
োদথ তোয লযিোরনো লনন্ত্রদণয দোলে স্তোিয ওযো দফ। BEML-
এয লফলিয োদথ োদথ এফোয ঔোঁড়ো ঝুরদছ অনযোনয লফলবন্ন ইউলনদটয 
উদয, ওোযণ বোযদতয োওদেণী অন্ধবোদফ থফযওোযীওযণদওই 
ওর ভযোয ভোধোন লোদফ লফদফিনো ওযোয থ থফদছ লনদদছ। 
িোনুোযী ২০১৭ অফলধ অস্ত্র-ওোযঔোনোগুদরোয থভোট প্রমুলিকত ওভীয 
িংঔযো মো থোওো উলিত তোয থথদও ৪১% ওভ। এছোড়ো অনযোনয ওভীয 
থক্ষ্দত্র ৪৪% ঔোভলত রক্ষ্য ওযো লকদদছ। থরেসি-এ অলপোদযয 
িংঔযো ৪০% ওভ। পদর অলিে নযোন্প থলোলথিং পযোক্টলয (আবোলদ)-থও থম 
৩,০০,০০০ থওোট  পয এক্সট্রিভ থওোল্ড ওলন্ডন অিে োয থদো 
দলছর মেোপ্ত ওভী নো থোওোয ওোযদণ থই অিে োয প্রতযোোয ওদয 
থটো তোযয থদো দদছ থফঙ্গোরুরু-লবলিও থওোম্পোনী থকোকুরদো 
এক্সদোটে দও। োভলযও থক্ষ্ত্রদও এবোদফ ধোদ ধোদ অক্ষ্ভ ওদয 
থদোয এটো এওটো লযওেনো ভোলপও দদক্ষ্ ফদরই ভদন । 

োভলযও থক্ষ্দত্র যওোযই র প্রধোন থিতো। মলদ এই থক্ষ্দত্রযই 
থফযওোযীওযণ ওযো  তোদর থই থফযওোযী িংস্থোগুদরো মোদত 
লনদিদদয রলিয লফযীদত মেোপ্ত লযভোদণ রোব ফিো যোঔদত োদয 
তোয িনয এওদিটিো থিতো লোদফ যওোদযয তযদপ অনফযত অিে োয 
লদদ থমদতই দফ। শুধু তোই ন, এযো ছন্দ, অিে োয, এফিং ভূরযটো 
ুদযোুলয ঠিও ওদয লদদত োদয ফো তো নো দর অিত প্রবোলফত 
ওযদত োদয। লনদিদদয লনন্ত্রদণ থোওো কণভোধযভদও োলতোয ফোলনদ 
লনযোিোয ব ততযী ওদয এফিং িোওলয োযোদনোয ফো ছোঁটোইদয ফযোোদয 
উদিিনো ততযী ওদয যওোদযয উয িো ৃলষ্ট ওদয অিে োয লদদত ফোধয 
ওযদত োদয। লনযোিোয অবোফ এফিং বদয ফোতোফযণ ততযী ওদয 
যোঔোটো এইধযদণয থফযওোযী অস্ত্র প্রস্তুতওোযওদদয ওোদছ অতযি 
রোবিনও। শুধু অিে োযই ন, থওোন লনন্ত্রদণয ফযফস্থোয অবোদফ 
(CAG-য ভত) থফযওোযী োভলযও থক্ষ্দত্র ঔযি ভোত্রো ছোড়োদত োদয। 

োভলযও থক্ষ্দত্র দ্রুতকলতদত থমভস্ত লযফতে ন আনো দি থগুদরো 
উদয আদরোলিত দৃলষ্টবলঙ্গয ভোধযদভ ঠিওভত ফুদঝ থনো প্রদোিন। 
ফতে ভোন যওোয লনদিদদয িোতীতোফোদী বোফধোযো থদিুদড় 
প্রলতলনত বোফ ওোন্ড খটিদ িদরদছ। তোই থদদয থওৌরকত 
স্বোেোন আয স্বোধীন লফদদ নীলতদও এবোদফ ধ্বিংদয ভুদঔ থেদর 
থদোয লফরুদে বোযদতয িনকদণয থোচ্চোয দ েো উলিত।



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদক আদেদওোয বকত লিং স্টোলি োদওে র, ইুয – ৪, নদবেয ২০১৭ 

ঔুিদযো ফযফো এওদিটিো ঁুলিয আরেসোন

তৃতী লফদশ্বয লফলবন্ন থদগুদরোদত ফো ফরো বোদরো 

লনদিদদয নো উলনদফগুদরোদত ইন্টোযনযনোর 

ভোলনটলয পোন্ড, লফশ্ব-ফযোঙ্ক, এলোন থিদবরদভন্ট ফযোঙ্ক 

ইতযোলদযো থমবোদফ অথেননলতও োোদমযয ছদ্মদফদ 

অথেনীলতয ওোেোদভোকত লযফতে ন ওদয িদরদছ তো যীলতভত রক্ষ্ণী। 

এছোড়ো, এইভস্ত নো-উলনদফদ তোদদয অথেননলতও নীলতদও 

এওদিটিো ঁুলিয স্বোদথে লনন্ত্রণ ওযোয িনয কঠিত দদছ োল্ডে  থেি 

অকেোনোইদিোন (WTO)। বোযদত এইধযদণয লনন্ত্রণ এওটো নতুন ভোত্রো 

রোব ওযর ১৯৯১ োর থথদও, মঔন তৎওোরীন অথেভন্ত্রী ভনদভোন লিং 

তোঁয তথোওলথত অথেননলতও িংস্কোদযয থখোলণো ভোযপৎ প্রওোদয িোকো 

ওদয লদদরন উদোযীওযণ-থফযওোযীওযণ-লফশ্বোনদও (LPG)। তঔন 

থথদওই লক্ষ্ো, স্বোস্থয, লফলবন্ন োফলরও থক্টয আন্ডোযদটলওিং (PSU)-

এয োদথ োদথ বোযতী অথেনীলতয এওটো গুরুেূণে স্তম্ভ এফিং 

বোযদতয GDP-য প্রো ১৪%-এয ভতুরয ঔুিদযো ফযফোয উয 

দঔরদোলয শুরু ওযর এওদিটিো ঁুলি। 

থছোদটো থদোওোদনয খনদেয লবলিদত বোযত লফদশ্ব প্রথভ স্থোন অলধওোয 

ওদয। এই থদদ প্রলত ১০০০ িদনয িনয আদছ প্রো ৪০-টো ওদয 

থছোদটো থদোওোন। বোযদত ঔুিদযো ফযফোয ৯৭%-ই অিংকঠিত প্রওৃলতয। 

পদর এয প্রধোন ুলফধোটোই র থম-থওউ, থমভন – থছোদটো উৎোদও, 

ভযশুভী থক্ষ্তভিুয, িীলফওো োযোদনো েলভও, থফওোয মুফও, থমদওোদনো 

ভদ ঔুফ অে ঁুলিদও ের ওদযই এই ফযফো প্রদফ ওযদত োদয। 

বোযদতয ভত এওটো দলযদ্র থদদ প্রোই এভনটো থদঔো মো থম 

অথেননলতওবোদফ লফধ্বস্ত এওটো লযফোয তোয অলস্তেযক্ষ্োয থল ের 

লোদফ থফদছ লনদি থছোদটো থদোওোন-লবলিও ঔুিদযো ফযফোয থ। 

মলদ, ঔুিদযো ফযফো িভোকত ফোড়দত থোওো এওদিটিো আরেসোন 

ফতে ভোদন এই উোদও ধ্বিং ওদয িদরদছ। 

ফড় ফড় ভোলল্ট-িোন্ড ঔুিদযো ফযফোী থমভন – োরভোটে , ওযোপুয, 

থটদওো ইতযোলদ, এফিং লঙ্গর-িোন্ড ঔুিদযো ফযফোী থমভন – IKEA, 

নোইও, অযোপ র ইতযোলদ প্রদতযদওই থিষ্টো িোরোদি উৎোদন থথদও শুরু 

ওদয ভোদঝয স্তযগুদরো দভত এদওফোদয লফলি অফলধ বোযদতয ঔুিদযো 

ফযফোয ুদযো ফোিোযটোদওই দঔর ওযদত। অনযলদদও টোটো, লফড়রো, 

আেোনী প্রদতযদওই এয ভদধয ঢুদও দড়দছ এফিং এই লফদদী 

রলিওোযীদদয োদথ কোঁটছড়ো ফোঁধো শুরু ওদযদছ। লভিোরযো োত 

লভলরদদছ USA-য োরভোটে  আয লিদটদনয থটদওো-য োদথ। 

লযরোদন্প োত লভলরদদছ কুঔযোত িো থওলভওযোর-এয োদথ, থম 

থওোম্পোনী লবদতনোভ মুদেয ভ নোোভ থফোভো ফোনোদনোয ওোঁিোভোদরয 

থমোকোন লদদলছর। লফদদী এই ঔুিদযো ফযফোীদদয উদদযই র 

প্রথদভ স্থোনী ফৃৎ ঁুলিলতদদয োদথ কোঁটছড়ো ফোঁধো এফিং তোযয ূফে-

লযওেনো ভোলপও ধোদ ধোদ নো-উদোযননলতও লফলবন্ন নীলত প্রণদনয 

ভোধযদভ স্থোনী ঔুিদযো ফযফোয ফোিোযদও আদস্ত আদস্ত দঔর ওদয 

থনো। োওদেণী এই ভস্ত ফৃৎ ঁুলিলতদদয ইোযো অনুমোী নৃতয 

ওদয িদরদছ। তোয োদথ িভোকত ‘উন্নন’-এয থলোকোন লদদ িদরদছ, 

এফিং এওটো লভথযো আো িনকদণয ভদধয িোলকদ িদরদছ থম এই 

ধযদণয প্রতযক্ষ্ লফদদী রলি (FDI) িোওলযয ুদমোক ততযী ওযদফ। 

ফোস্তফটো মলদ মূ্পণে লবন্ন। রন্ডদন রক্ষ্ রক্ষ্ থদোওোন এই ধযদণয 

নীলতয িনয ফন্ধ দ লকদদছ। USA-থত িনকণ োরভোটে -এয 

লফরুদে প্রলতফোদ ওদযদছ এফিং তোদদয ফোধয ওদযদছ লওছু এরোওো থথদও 

লনদিদদয ফযফো গুটিদ লনদত। থই ওোযদণ এঔন তৃতী লফদশ্বয 

থদগুদরো তোদদয ওোদছ থোলণ িোরোদনোয িনয লনযোদ রদক্ষ্য লযণত 

দদছ। 

আদিে লন্টনোদত ১৯৮৪ োর থথদও দ ফছদযয ভদধয থদদয থভোট 

থছোদটো থদোওোদনয ৩০% ফন্ধ দ মো। ১৯৯১ থথ ৯৫-এয ভদধয 

লিলরদত ফন্ধ দ মো ২০%-এয ভতন থছোদটো থদোওোন। ইদন্দোদনলো 

২০০২-০৩ এই এও ফছদয ফন্ধ দ থকদছ ১,৫৪,০০০-এয থফী 

থদোওোন। বোযদতয থক্ষ্দত্র থরোোয োদযর, ভুেই থন্ট্রোর, এফিং বোনু্ড-

ভুনু্ড এরোওোয ৮২-টো থছোদটো থদোওোন আয ৩০ িন ওোদযয ভদধয 

ভীক্ষ্ো িোলরদ িোনো লকদলছর থম তোদদয ৫০%-ই লনদিদদয ফযফো 

থকোটোদনোয ফযফস্থো ওযদছন। লদল্লীদত লতনদট লযরোদন্প থফ্র থস্টোদযয 

িোযোদয এরোওো ভীক্ষ্ো ওদয িোনো লকদলছর থম থঔোদন ৮৮% 

থছোদটো থদোওোনই বঙ্কয থরোওোদনয ভদধয লদদ মোদি। তোদদয ভদধয 

৪৫% থদোওোদনয লফলিই প্রো অদধেও দ লকদলছর এফিং ৫৭% 

থদোওোনদোযই ফযফো থকোটোদনোয ওথো বোফলছদরন। এওটো লদফ ওদল 

থদঔো লকদদছ থম ফৃৎ ঁুলি মলদ বোযদতয ঔুিদযো ফযফোয ২০% দঔর 

ওদয থন তোদর ওোি োযোদফন ১ থওোটিয থফী িনকণ (৯৮%), 

থমঔোদন ওভেিংস্থোন দফ ভোত্র ১,৮০,০০০ িদনয (২%)। অথেোৎ FDI 

ভোযপৎ ওভেিংস্থোন দফ ইতযোলদ থম প্রিোয োওদেণী FDI-এয দক্ষ্ 

এওটো ফৃৎ িনভত কেদনয িনয ওদয িদরদছ থটো এওটো িূড়োি 

লভথযো ছোড়ো আয লওছুই ন। 

লফশ্বিুদড় ঁুলিফোদ আি বোনও এও ঙ্কদটয মু্মঔীন এফিং থই ঙ্কট 

থথদও উেোয োোয িনয থ তোয নো-উলনদফগুদরোয অথেননলতও 

নীলতদত প্রবোফ লফস্তোয ওদয এওদিটিো ঁুলিয যোিেদও ওোদও 

যোঔদত িোইদছ। মোইদোও, ইলতো প্রভোণ ওদযদছ থম িংখফে আয 

ঐওযফে কণ-আদন্দোরদনয োভদন আদর এযো ওোগুদি ফোখ ভোত্র। তোই 

LPG-য এই ধযদণয নীলতয লফদযোলধতো ওদয নো-লনদফলও 

থোলণদও মূ্পণেবোদফ ফন্ধ ওযদত আুন আভযো ঐওযফে দ রড়োই 

িোলরদ মোই। 


